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Enskede IK -
verksamhetsplan/verksamhetsbeskrivning

Historia

Enskede Idrottsklubb (Enskede IK) bildades den 19 juli 1914. 
Genom åren har klubben i sin verksamhet haft flera olika 
idrotter förutom fotboll, bland annat bandy, orientering, 
allmän idrott, cykel, skidor och schack. 
Som i de allra flesta föreningar bygger en fungerade 
verksamhet på ideella och engagerade krafter. I Enskede IK 
verkar flertalet tränare, ledare och styrelsemedlemmar på 
ideell basis. Endast högre utbildade tränare i junior- och 
seniorverksamheten samt anställda på kansliet har arvoden 
eller löner för de uppdrag de är anlitade att utföra.

En nyckel till att skapa ett engagemang är att via 
information och utbildningar skapa en grundförståelse för 
hur föreningen är tänkt att fungera när människor kommer 
till Enskede IK. Oftast sker detta i samband med att deras 
barn börjar spela fotboll, men även andra som vill göra en 
insats och engagera sig söker sig till Enskede IK. Föreningen 
tar också ansvar för att utbilda tränare framförallt inom 
barn- och ungdomsverksamheten men även genom 
individuella överenskommelser med junior- och 
seniortränare och ledare.
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Övergripande inriktning 

Enskede IK följer i grunden de övergripande strategier och 
styrdokument som utformas i de nationella förbunden som 
Riksidrottsförbundets ”Strategi 2025”, Svenska 
Fotbollförbundets övergripande strategier och 
utbildningsplaner. Enskede IK arbetar också i enlighet med 
de riktlinjer som de regionala förbunden Stockholms 
Fotbollförbund och RF SISU Stockholm sätter i dialog med 
föreningslivet.

Verksamhetsidé 

Enskede IK erbjuder sina medlemmar en bred utbildning 
och verksamhet med ambitioner inom fotboll, från barn till 
senior. Enskede IK bedriver också viss verksamhet inom 
futsal. Vi bidrar till en livslång glädje, engagemang och god 
fotbollsutveckling genom att skapa förutsättningar för att så 
många som möjligt spelar och engagerar sig så länge som 
möjligt. Genom att ta ett socialt ansvar i vårt närområde vill 
vi fostra goda samhällsmedborgare och bidra till 
samhällsutvecklingen. Verksamheten bedrivs inom ramen 
för Enskedemodellen (beskrivs nedan).

Värdegrund

Enskede Idrottsklubbs värdegrund är samma som för svensk 
idrottsrörelse, Riksidrottsförbundets ”Vision och 
värdegrund”. Vi har med utgångspunkt i den även fördjupat 
några områden som vi ser som viktiga i vårt arbete.
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Enskede IK:s utbyggda värdegrundsbeskrivning

• Mångfald och jämlikhet
• Laganda och kamratskap
• Respekt och fair play
• Utveckling och lust att lära

Värderingarna speglar vad vi står för och är vägledande för vårt arbete. 
Enskedemodellen är sedan det praktiska tillvägagångssättet till hur vi 
lever upp till vår värdegrund. Den redovisar vår syn på hur en 
verksamhet bör bedrivas för att skapa bra förutsättningar för en 
välfungerande barn- och ungdomsfotboll. 

Mångfald och jämlikhet
Kraften i Enskede IK ska komma av att alla får chansen, oavsett 
fotbollskunnande, ambition, hemmets ekonomiska status eller vem du 
är. Vi vill ha en mångfald bland våra spelare, ledare och 
förtroendevalda då vi menar att det är en förutsättning för en 
framgångsrik utveckling i vår förening.

Laganda och kamratskap
Vi lär våra spelare att ta förluster och framgångar som ett lag, vi 
peppar och hjälper varandra att bli så bra som varje spelare vill och 
kan. Vi fokuserar på laganda och kamratskap, inte på konkurrens. Det 
enda misslyckandet är att inte försöka en gång till. Hos oss är ingen 
spelare för bra för sitt lag och ingen spelare är för dålig.

Respekt och fair play
I Enskede IK ska spelare och ledare känner sig välkomna, sedda och 
trygga. Spelare, ledare och föräldrar uppträder ärligt och respektfullt 
på och utanför planen mot medspelare, motspelare, domare, 
funktionärer och publik. Vi stöttar våra lag och klankar inte ner på 
egna spelare, domare eller motståndare. En fotbollsaktivitet ska ge en 
positiv bild av gemenskap, tillit och samarbete. Vi strävar i varje steg 
efter att samtliga medlemmar ska kunna se tillbaka på sin tid i 
föreningen med glädje och stolthet. De ska tänka: Jag var med i 
Enskede IK!

Utveckling och lust att lära 
Det är viktigt att alla spelare får känna sig delaktiga och värdefulla. 
Långsiktig framgång bygger på en bred gemenskap i en trupp där 
spelarna inspireras att steg för steg lära sig mer och mer. Vi tror på att 
alla spelare får utvecklas i sin takt och därmed uppnå sin fulla 
fotbollspotential. Vi jobbar med prestationsmål istället för resultatmål 
vilket vi tror bygger en vinnande kultur.



E n s k e d e  I d r o t t s k l u b b

Vision - dit vi siktar 

Enskede IK ska vara: 
• En förening för alla – Alla får chansen, bredd och mångfald ger bättre 
resultat på sikt. 
• En förening med ambitioner – Vi har en tydlig plan och struktur för 
de som har höga ambitioner med sin fotboll.
• En förebild för andra – Enskedemodellen gör oss till förebilder och 
inspirerar andra föreningar.
• En mötesplats för livet – Ett självklart och långsiktigt val för fotboll, 
kamratskap och socialt engagemang. 

Övergripande mål - hit riktas våra resurser

Våra övergripande långsiktiga mål fram till 2023 leder mot vår vision:

• Enskede IK är en av Sveriges största fotbollsföreningar genom att 
erbjuda barn och ungdomar goda möjligheter att börja spela fotboll 
och sedan behålla, stimulera och utveckla spelarna genom barn-, 
ungdoms- och juniorverksamheterna upp till och med senioråldern. 
För äldre erbjuder vi gåfotboll.

• Enskedemodellen är välkänd, självklar och genomsyrar hela 
föreningen och dess verksamhet. Enskedemodellen säkerställer att 
fotbollsverksamheten bedrivs på både bred och hög nivå som gör att 
alla medlemmar känner sig välkomna. 

• Enskede IK genomför ett professionellt elitförberedande arbete och 
representationslagen ska spela på en nivå som gör att vi behåller och 
motiverar ungdomar i våra egna led att stanna kvar i föreningen. Våra 
representationslag baseras till stor del på spelare som har utbildats i 
vår egen ungdomsverksamhet. 

• Enskede IP är en mötesplats som erbjuder goda och lämpliga 
idrottsytor och lokaler för gemenskap som skapar samhörighet, 
stärker föreningskänslan och skapar en trygg miljö för alla barn, 
ungdomar och vuxna i Enskede IK. Tillgång till planer och träningstider 
ska fördelas rättvist inom åldersgrupper och mellan kön.
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Enskedemodellen, beskrivning

Grundläggande för Enskedemodellen är förståelsen för att 
barn och ungdomars idrottande i Enskede pågår under 
människans mest dramatiska utvecklingsfaser. Utvecklingen 
sker i barnets egen takt och går varken att förutse eller 
styra. Knattarna som börjar i fotbollsskolan växer och 
förändras genom åren och når kanske klubbens A-lag eller 
något annat sammanhang som motsvarar ambitionsnivån 
spelaren vill spela på. Oavsett målsättning stöttar vi dem på 
den krokiga vägen med en systematisk modell för deras 
utveckling med målet att så många som möjligt av dem ska 
spela fotboll så länge de vill och bli så bra de kan. Det är det 
vi kallar Enskedemodellen.

Egentligen är det enkelt; det räcker med att vara 
tillsammans med en skara jämnåriga barn för att uppleva 
hur olika de är. Vi vet också att de här skillnaderna är 
variabla över tid. Under barnets uppväxt förändras deras 
förutsättningar; ibland dramatiskt, ibland knappt skönjbart. 
Säkert är dock människor växer och utvecklar massor av 
förmågor som knatten inte har tillgång till på den första 
fotbollsträningen. När de här förändringarna sker är 
omöjligt att förutse och styra men vi vet att de mest 
genomgripande utvecklingsskutten börjar klinga av efter 
puberteten. 

Det betyder mer eller mindre 10 år av väldigt individuella 
förutsättningar som ständigt förändras. Det betyder 
träningsgrupper bestående av individer med olika 
förutsättningar och behov med det gemensamma att de vill 
spela fotboll tillsammans. Det betyder att det behöver 
finnas en insiktsfull verksamhetsidé som ansvarar för alla 
ges det de behöver för att ha skoj, trivas och vilja träna 
vidare. Det är det som är Enskedemodellen.
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Trots att barn i samma ålder kan vara så olika inbördes trivs 
de och har roligt ihop. Kompisar ser och uppskattar hela 
människa. Så är det också i ett lag; alla olikheter i samverkan 
skapar dynamiken som spelet kräver. Den bästa 
utvecklingsmiljön är den som är nyfiken, tillåtande och 
förlåtande. Där är alla bra fast kanske inte på samma saker 
samtidigt.

Men att ha roligt tillsammans med kompisar räcker inte för 
att utveckla sin talang för fotboll, även om det hjälper till 
det behövs också stimulans och utmaningar som har med 
spelet att göra. I Enskede hänger träningsgrupperna som 
skapades i fotbollsskolan ihop ända upp till spelarna är 15 år 
(flickor) och 16 år (pojkar). I den egna träningsgruppen finns 
kompisarna, kontinuiteten och tryggheten. 

I den egna träningsgruppen sker den mesta träningen och 
beroende på vad för behov spelaren har kan stimulans 
erbjudas genom träning och matcher med andra 
träningsgrupper eller andra åldersgrupper och även annat 
sportande än fotboll uppmuntras. Det betyder att spelarens 
utveckling är hela klubbens ansvar oavsett vilken 
träningsgrupp eller ålder spelaren är i. I en sån miljö är 
resultaten underordnade spelarens utveckling. När 
prestationen är viktigare än de kortsiktiga resultaten 
behöves inga vunna serier eller toppade lag som till varje 
pris ska vinna nästa match, istället läggs krutet på att 
stimulera viljan att lägga all den kraft och tid som krävs för 
att kunna bli så bra som det vara går.

Enskedes ambition är att alla som deltar i verksamheten ska 
ges de bästa förutsättningarna för att spela fotboll på den 
nivå de vill. Några når dit de vill medan andra droppar av 
efter vägen. Oavsett vart alla träningstimmar och matcher 
leder handlar engagemanget inte bara om vunna segrar och 
uppnådda mål utan också om en viktig tid i barnens 
uppväxt. Det gäller för oss vuxna att förstå att medan 
barnen tränade fotboll formades deras identiteter 
tillsammans med andra. Den dagen de slutar spela och 
tänker tillbaka ska de ha ljusa minnen av tiden i Enskede IK.



E n s k e d e  I d r o t t s k l u b b

Enskedemodellens 10 punkter:

1. Sveriges trevligaste förening

Enskede IK ska upplevas som Sveriges trevligaste förening. Vi agerar 
respektfullt och vänligt mot varandra och mot utomstående spelare, 
ledare, domare, föräldrar och publik. Enskedespelare och ledare ska 
uppträda sportmannamässigt på och vid sidan av planen. Enskede IK 
ska ha en stark lag- och klubbkänsla i hela föreningen. 

2. Så många som möjligt så länge som möjligt

Enskede IK:s ambition är att ta emot alla barn, ungdomar och seniorer 
som söker sig till föreningen. I Enskede IK är målet att alla spelar 
fotboll så länge man själv vill och att det ska finnas lag i samtliga 
åldersklasser och på olika nivåer. 

3. Gedigen fotbollsutbildning

Enskede IK ska ge samtliga aktiva spelare förutsättningar för en 
gedigen fotbollsutbildning. Oavsett spelarens tidigare erfarenhet och 
nivå ges likvärdiga förutsättningar för att utvecklas. Föreningen ska ha 
en uppdaterad och aktuell spelarutbildningsplan som följer Svenska 
fotbollförbundets riktlinjer. 

I Enskede IK utbildas samtliga tränare och ledare internt och 
föreningen bekostar även viss extern vidareutbildning. Samtliga 
träningsgrupper från och med 8 års ålder har åtminstone en tränare 
som innehar minst Svenska fotbollförbundets Tränarutbildning C. Alla 
tränare träffas regelbundet för att utbildas i och utveckla vår egen 
spelmodell och träningsmetodik. 

Det är ett gemensamt arbetssätt med principer som skapar möjlighet 
och gör det enklare för våra spelare och ledare att växa i föreningen 
upp till och med seniornivå. Enskede IK:s kansli består av anställd 
fotbollskunnig personal som stödjer och utbildar alla ledare i 
föreningen så att träningar och verksamhet bedrivs enligt 
Enskedemodellen och spelarutbildningsplanen. 
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4. Ambitionsindelning

I Enskede IK görs ingen selektering innan spelarna når juniorålder, 
vilket man gör som 15-åring på flicksidan och som 16-åring på 
pojksidan. Indelningen i ambitionsnivåer sker enligt SvFF:s riktlinjer 
och görs i samråd mellan chefstränare, tränare och spelarna själva. 
Före ambitionsindelningen sker ligger fokus aldrig på att vinna enstaka 
matcher eller serier och inga spelare ges förtur till match- och cupspel 
baserat på kompetens.

Enskede IK uppmuntrar till temporära samarbeten inom 
åldersgrupperna för att stimulera spelare som behöver utmaningar på 
en högre nivå än den egna träningsgruppen. Detta samarbete kan 
omfatta både träning och match. 

5. Multiidrottande

Föreningen är positiv till att våra spelare ägnar sig åt fler aktiviteter än 
fotboll, då detta enligt forskningen gynnar individen och dennes 
fotbollsmässiga utveckling. Därför är det helt i sin ordning om en 
spelare avstår vissa fotbollsträningar eller fotbollsmatcher på grund av 
annat idrottsutövande. Föreningen förespråkar lyhördhet och 
kommunikation mellan ledare och spelare för att göra multiidrottande 
möjligt. 

6. Social trygghet och individens utveckling

I Enskede IK eftersträvar vi en trygg social miljö där individens 
utveckling står i centrum. Därför är det viktigt för oss att Enskede IP 
upplevs som en säker plats och att alla ledare och tränare är prövade i 
belastningsregistret. Miljön ska vara öppen och lärande och man tillåts 
göra misstag, allt för att främja spelarens utveckling. Detta gör även 
att alla medlemmar känner sig välkomna i verksamheten. Vi 
värdesätter allas idrottande lika mycket, oavsett fotbollskunskaper.

Alla spelare har lika speltid i de olika spelformerna till och med 9 mot 
9. Från 11 mot 11 spelar alla minst en halvlek, med undantag för 
förstalagen i juniorfotbollen där spelgaranti gäller så långt det går. Alla 
som är kallade till match får alltid spela, undantaget seniorlagen. 
Ingen form av otillåtna prestationshöjande eller drogrelaterade medel 
får förekomma inom Enskede IK. 
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7. En inkluderande och jämställd förening 

I Enskede IK ska alla känna sig välkomna oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, funktionsnedsättning, 

etnicitet, ekonomisk förutsättning, religion eller sexuell läggning. 

Föreningen skall motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism. 

Alla medlemmar ska ha samma möjlighet att idrotta och verka i 

Enskede IK. Det säkerställer vi genom att fördela föreningens resurser 

ur ett jämlikhetsperspektiv. 

8. Rimliga kostnader och Enskede IK:s sociala fond 

I Enskede IK ska alla ges möjlighet att spela fotboll oavsett hemmets 

ekonomiska status. Därför strävar vi efter att hålla nere avgifterna och 

samtidigt erbjuda verksamhet med god kvalitet (ekonomi i balans). 

Utan träningsavgifter och de ideella insatserna från ledare, tränare och 

föräldrar kompletterat med stöd från föreningens anställda skulle 

detta inte vara möjligt. 

Om ett lag vill komplettera verksamheten genom att till exempel delta 

i cuper, bör detta finansieras genom lagaktiviteter där laget 

gemensamt samlar in pengar. Endast undantagsvis får ytterligare 

avgifter tas ut. Avser man att ta ut avgifter som är större än 

symboliska ska detta meddelas till och godkännas av kansliet. Ingen 

spelare ska under säsong ställas inför nya avgifter som innebär att 

man tvingas avstå från att delta i lagets aktiviteter av ekonomiska skäl. 

De ekonomiska förutsättningarna ska vara kända av spelare/familjer 

innan säsong påbörjas. 

För familjer som har svårt att klara de kostnader som fotbollsspel i 

Enskede IK innebär, finns Enskede IK:s sociala fond instiftad av ICA 

Kvantum BEA. Möjlighet till bidrag gäller kläder och träningsavgifter. 

Fonden täcker inga ytterligare kostnader som eventuellt kan 

tillkomma, som t. ex träningsläger och/eller cuper. 
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9. Stöttande föräldraskap 

Som förälder är du en god representant för Enskede IK och en förebild 

för ditt och andras barn. Det innebär att du behandlar spelare, ledare, 

motståndare och domare med respekt och respekterar domarnas 

beslut. Du stöttar vid både med- och motgång vilket innebär att du så 

ofta du kan ger beröm, uppmuntrar och inspirerar ditt och andras 

barn. Du agerar i enlighet med Enskede IK:s värdegrund och 

Enskedemodellen och tar ansvar och påtalar om du märker att dessa 

inte följs. 

10. Kontinuerlig utvärdering 

Hela föreningens arbete präglas av ett demokratiskt förhållningssätt 

och en ständig utveckling. Efter avslutad säsong får därför alla 

medlemmar en enkät från Enskede IK där de har möjlighet att ge sina 

synpunkter på den verksamhet som bedrivits. Syftet med enkäten är 

att kvalitetssäkra och förbättra verksamheten.
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Att vara ledare i Enskede IK

Enskede IK:s barn- och ungdomsledare är medlemmar i EIK vilket 
innebär att de:
- verkar för att följa Enskede IK:s värdegrund och policydokument
- utbildar barnen och ungdomarna i fotboll enligt Enskedemodellen 
och övrig spelarutbildning 
- samarbetar med alla internt och externt i en positiv anda 
- bär aktuell EIK-utrustning under träning och match 
- agerar även i övrigt som föredömen vilket innebär att skrivna och 
oskrivna regler om moral, hänsyn, ansvar och uppträdande i samhället 
även gäller i fotbollsmiljön 
- är lyhörda och uppmärksamma kring tecken som kan tyda på sociala 
problem 
- verkar för rent spel och vårdat språk 
- solidariskt betalar medlemsavgift 
- redovisar utdrag ur belastningsregistret
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Du som förälder har rätt att ha förväntningar som motsvarar vår 
verksamhetsbeskrivning. På samma sätt har föreningen förväntningar 
på dig:

- Kom till träning och match så ofta du kan – ditt barn vill det
- Uppmuntra alla spelare i laget under matchen, inte bara ditt eget 
barn
- Uppmuntra både i med- och motgång. Ge inte onödig kritik utan var 
alltid positiv
- Respektera hur tränaren disponerar spelarna. Försök inte heller 
påverka tränaren under matchen och instruera aldrig spelarna vad de 
ska göra under matchen, det gör dem bara förvirrade och de lär sig 
inte att fatta egna beslut. Heja på dem istället
- Se domaren som en vägledare. Kritisera aldrig domarens bedömning, 
de är under utbildning, precis som ditt eget barn
- Uppmuntra ditt barn att delta, pressa inte.
- Fråga om matchen var rolig, spännande och schysst – inte bara vad 
resultatet blev. 
- Se till att ditt barn har förnuftig utrustning. Överdriv inte. 
- Respektera beslut och policys som klubben beslutat om. Kom på 
möten. Du behöver inga andra förutsättningar för att delta i 
föreningens arbete mer än lust och engagemang. 
- Tänk på att det är ditt barn som spelar fotboll, inte du själv.

Kostnaden för barn- och ungdomsverksamheten är en del av 
kostnaderna för hela föreningen och verksamheten bygger till stor del 
på ideellt, obetalt arbete. För att föreningen ska kunna erbjuda en 
sådan verksamhet krävs en obetald ideell insats från barnens och 
ungdomarnas/spelarnas föräldrar som ansvarar för barnen. Sådan 
obetald ideell insats består dels av att man som ledare betalar en årlig 
medlemsavgift, dels att man medverkar i vissa föreningsaktiviteter 
som till exempel bemanning av kafeterian. För Enskede IK:s ska kunna 
bedriva verksamhet är dessa insatser helt nödvändiga och de är ett 
villkor för att spelarna ska få delta i verksamheten. Det handlar 
givetvis om ett ”solidariskt” ansvar och rättviseskäl. Praktiskt innebär 
det här följande: 

Utebliven medlems- och träningsavgift 
Spelaren får inte delta i match om avgifterna inte är betalade i tid. 
Spelaren får inte delta i träning och match om avgifterna inte är 
betalade efter påminnelse. 
Man förbinder sig som förälder att hjälpa till med lagets verksamhet, 
där behov finns och i samråd med föräldrarna i varje träningsgrupp.
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Samhällsengagemang

Enskede IK vill vara en förening för alla och riktar sig därför 
till en så bred målgrupp som möjligt. Som många andra 
föreningar och inte minst i enlighet med 
Riksidrottsförbundets övergripande ”Strategi 2025” vill 
Enskede IK att så många som möjligt ska spela fotboll så 
länge som möjligt. Föreningen ser som sin uppgift att fostra 
fotbollsspelare och medmänniskor. Enskede IK ska st. för 
tillit, ärlighet, samarbete och gemenskap.

Som en del i att få så många som möjligt att spela fotboll har Enskede 
IK en social fond som startades på initiativ av Lennart Andersson, BEA 
ICA Kvantum. Bidrag till fonden inkommer löpande, både från företag 
och privatpersoner. Syftet med fonden är att ekonomiskt hjälpa 
enskilda medlemmar där hemmets ekonomiska status inte medger de 
kostnader som fotbollsspel i något av Enskede IK:s lag innebär. Vill 
man bidra till fonden är man välkommen att kontakta Enskede IK:s 
kansli.

EIK bedriver även projekt som spontanfotboll för ungdomar som inte 
spelar fotboll i organiserad form - många ensamkommande ungdomar 
har sökt sig till detta - under sommarhalvåret utomhus på 
fredagskvällar och med ambitionen att också bedriva denna 
verksamhet under vinterhalvåret. Fotbollen bedrivs med vuxna från 
EIK som huvudansvariga och ungdomsledare som behjälpliga, alla 
dessa kommer från Enskede IK:s egna led.

En annan verksamhet för att ytterligare erbjuda något för alla är 
gåfotboll, en verksamhet som riktar sig till personer som är 55+. Man 
spelar fotboll på vanligt vis men med lite annorlunda regler där den 
största skillnaden är att man inte får springa. Denna verksamhet 
startades våren 2018 och har blivit mycket uppskattad. Från och med 
2019 är det tänkt att gåfotbollen ska permanentas och ingå i den 
ordinarie verksamheten.

Föreningen vill i kontakten och dialogen med sponsorer framhålla 
betydelsen av de mjuka värdena i verksamheten, som i kombination 
med den omfattande sportsliga delen skapar en attraktionskraft och 
ett mervärde för alla parter.
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Jämställdhet

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik 
idrottsutveckling. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med 
på alla nivåer, alla beslut och i all verksamhet. Vid 2017 års 
RF-stämma antogs nya jämställdhetsmål.
Flickor och pojkar, kvinnor och män har samma möjlighet att 
idrotta i Enskede IK. Det säkerställer vi genom att fördela 
föreningens resurser, immateriella och materiella, ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Föreningen strävar också efter att 
ha en jämn könsrepresentation bland spelare, ledare och 
förtroendevalda. 

Policys

Droger, doping och matchfixing

Bruk och innehav av narkotika och dopningspreparat är straffbart och 
får därför inte heller förekomma i idrottssammanhang. Barn- och 
ungdomsfotbollen ska vara en drog- och tobaksfri zon samt motverka 
drog- och tobaksanvändning. Ledare, spelare och föräldrar arbetar för 
att hålla fotbollen drogfri. Detta innebär följande: 

Barn och ungdomar i Enskede IK
• Nolltolerans mot allt bruk av droger.

Ledare i Enskede IK
• Nolltolerans mot allt bruk av alkohol i anslutning till barn- och 
ungdomsverksamhet. 
• Nolltolerans mot att röka i närheten av barn och ungdomar i 
anslutning till verksamheten.

Föräldrar och andra representanter för barn och ungdomar i Enskede 
IK
• Nolltolerans mot alkohol och att uppträda påverkad av alkohol i 
närheten av barn och ungdomar i anslutning till verksamheten. 
• Nolltolerans mot att röka i närheten av barn och ungdomar i 
anslutning till verksamheten.
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Doping

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att 
tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta 
och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs 
kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom 
idrotten. Det kräver aktiva insatser från SF, DF, SISU och 
idrottsföreningar.
Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av 
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och 
antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv 
ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns 
samlade på Riksidrottsförbundets hemsida under 
”Antidoping”.

Matchfixing

Detta hotar idrottens värdegrund. Uppgjorda 
idrottstävlingar, så kallad matchfixing, är ett allvarligt hot 
mot tävlingsidrottens framtid. Se därför till att skydda 
idrottskarriärer och svensk idrott med hjälp av Riksidrotts-
förbundets (RF:s) policy med vägledning för agerande vid 
spel och vadhållning i samband med idrottstävlingar.
Matchfixing innebär att på ett otillåtet sätt förändra eller 
påverka utgången av en idrottstävling i syfte att dra nytta 
eller vinning för sig själv eller andra och för att eliminera en 
del av den oförutsägbarhet som är förknippad med 
utvecklingen eller utfallet av idrottstävlingar.
Det är viktigt att du som är en del av den svenska 
idrottsrörelsen, vare sig det är som idrottare, ledare, 
domare eller annan funktionär, tar ansvar för ditt 
förhållningssätt till spel och vadhållning på din egen idrott 
och följer de regler som satts upp i 
antimatchfixingreglementet. På så sätt kan vi tillsammans 
upprätthålla den grundläggande värderingen om rent spel 
inom idrotten.

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/stadgar-och-regelverk/antimatchfixing-reglementet.pdf
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Sociala medier

Med sociala medier menas till exempel bloggar, hemsidor, 
Facebook, Twitter, Youtube.
Syftet med denna policy är att medlemmar, ledare och 
förtroendevalda ska få riktlinjer så att sociala medier 
används på ett positivt sätt, och att det ger fler möjlighet att 
hitta till Enskede IK:s verksamhet.

Enskede IK ser positivt på användandet av sociala medier. 
Våra medlemmar, ledare och förtroendevaldas engagemang 
i sociala medier sprider vårt budskap och stärker vårt 
varumärke. Det stärker också bilden av organisationen som 
öppen och tillgänglig. 

Du som person och din medverkan i sociala medier påverkar 
inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Enskede IK. 
Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på 
eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap av 
medlem, ledare eller förtroendevald eller privat.

Vi eftersträvar en sund och frisk fysisk- och psykosocial 
fotbollsmiljö där förtal, förolämpningar eller mobbing av 
med/motspelare, ledare, domare eller andra intressenter 
inom fotbollen inte får förekomma och då inte heller på 
sociala medier.

Enskede IK ställer upp på Idrottens Fair Play. Detta gäller 
både på och utanför planen och i de sociala medierna, Fair 
play innebär att respektera domare, medspelare, 
motståndare och publik. Vi använder ett vårdat språk och 
fokuserar på det positiva i sociala medier. Visa respekt och 
var korrekt. Var alltid ödmjuk. Sättet Du kommunicerar på 
ger signaler till andra i och utanför klubben.
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Åldersgrupper 

5 år 
Verksamhetsbeskrivning

Fotbollslek som vi kallar träningsgrupperna för våra yngsta 
spelare i föreningen bedrivs av våra utbildade 
ungdomsledare under ledning av en huvudansvarig 
projektledare.

Fotbollslek är en blandning av fotbollsträning och lekar där 
bollen alltid är närvarande.

Barns motivation till fotbollsspel kommer till största delen 
från att det är roligt att spela/leka fotboll, därför har våra 
unga ledare en viktig roll i att kombinera leken med 
inlärning för att på så sätt få barnen att lära sig samtidigt 
som dom leker. Många fotbollslekar innehåller omfattande 
moment av inlärning av ”fotboll” och därför går det utmärkt 
att kombinera just lek med inlärning.

Målsättningen med vår Fotbollslek är att skapa glädje och 
nyfikenhet hos barnen. Genom lek med boll vill vi aktivera 
barnen, väcka deras intresse för idrott, fotboll och 
föreningen. Det är viktigt att barnen lär sig visa hänsyn till 
varandra och respektera idrottens regler.

RIKTLINJER – TRÄNING. Fotbollsglädje. Maj-Oktober då vi 
erbjuder 6 träningar på våren och 7 under hösten. 

Utvecklingsfas 
Här handlar det om att leka och skapa ett intresse, för att 
vilja fortsätta med fotbollen lägger vi därför fokus på bollek 
och glädje. 
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6 ÅR 
VERKSAMHETSBESKRIVNING

Föräldraledd verksamhet, en förutsättning för att bedriva 
lagverksamhet är att det finns erforderligt antal 
föräldraledare i laget. Genom lek med boll utveckla barnens 
intresse för fotboll. Introducera grundläggande 
fotbollsteknik och enklare fotbollstermer. Genom att 
bedriva en lustfylld verksamhet skapas kamratskap och 
barnen lär sig ta hänsyn och respektera varandra. 
Träningsgrupperna bör bestå av ca 15 spelare och fyra 
ledare. Verksamhet med färre än 15 spelare kan komma att 
fyllas på i samråd med kansli. Ledarutbildning, se 
ledarutbildningsplanen. Alla ska genomgå en 
värdegrundsutbildning. 
Verksamheten följer Enskede IK:s spelarutbildningsplan  
RIKTLINJER – MATCHNING. 3 mot 3 individuellt spel jag och 
bollen. StFF:s Spelgaranti gäller och innebär att kallade 
spelare deltar minst halva speltiden. StFF:s Startgaranti 
gäller och innebär att alla spelare regelbundet under året 
ska få spela från start. Alla spelar på alla positioner. I 
Enskede IK prioriterad Individens utveckling i det kollektiva 
spelet och spelarna får gärna dribbla. Individuella och 
gemensamma prestationer skall uppmuntras. 
RIKTLINJER – TRÄNING. Fotbollsglädje. April-oktober 
lagträning 1 ggr/vecka (utomhus) November-mars 
lagträning 1 ggr/vecka futsal (inomhus) I denna 
utvecklingsfas läggs fokus på glädje Bollek Teknikinriktad 
träning (bollbehandling, finter, vändningar, skott, öva med 
båda fötterna) Smålagsspel Alla tränar på alla positioner   
RIKTLINJER CUPER- Se separat riktlinjer för cuper i 
spelarutbildningsplanen. 
TRÄNARUTBILDNING C.
Nationella tävlingsbestämmelser, regler och 
rekommendationer.
Lokala tävlingsbestämmelser.
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7 ÅR
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föräldraledd verksamhet, en förutsättning för att bedriva 
lagverksamhet är att det finns erforderligt antal 
föräldraledare i laget. Genom lek med boll utveckla barnens 
intresse för fotboll. Introducera grundläggande 
fotbollsteknik och enklare fotbollstermer. Genom att 
bedriva en lustfylld verksamhet skapas kamratskap och 
barnen lär sig ta hänsyn och respektera varandra. 
Träningsgrupperna bör bestå av ca 15 spelare och fyra 
ledare. Verksamhet med färre än 15 spelare kan komma att 
fyllas på i samråd med kansli. Ledarutbildning, se 
ledarutbildningsplanen. Alla ska genomgå en 
värdegrundsutbildning. 
Verksamheten följer Enskede IK:s spelarutbildningsplan
RIKTLINJER – MATCHNING. 3 mot 3 individuellt spel jag och 
bollen. StFF:s Spelgaranti gäller och innebär att kallade 
spelare deltar minst halva speltiden. StFF:s Startgaranti 
gäller och innebär att alla spelare regelbundet under året 
ska få spela från start. Alla spelar på alla positioner. I 
Enskede IK prioriterad Individens utveckling i det kollektiva 
spelet och spelarna får gärna dribbla. Individuella och 
gemensamma prestationer skall uppmuntras. 
RIKTLINJER – TRÄNING. Fotbollsglädje. April-oktober 
lagträning 1 ggr/vecka (utomhus) November-mars 
lagträning 1 ggr/vecka futsal (inomhus) I denna 
utvecklingsfas läggs fokus på glädje Bollek Teknikinriktad 
träning (bollbehandling, finter, vändningar, skott, öva med 
båda fötterna) Smålagsspel Alla tränar på alla positioner 
RIKTLINJER CUPER- Se separat riktlinjer för cuper i 
spelarutbildningsplanen. 
TRÄNARUTBILDNING C:
Nationella tävlingsbestämmelser, regler och 
rekommendationer.
Lokala tävlingsbestämmelser.
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8 ÅR 
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föräldraledd verksamhet, en förutsättning för att bedriva 
lagverksamhet är att det finns erforderligt antal 
föräldraledare i laget. Genom lek med boll utveckla barnens 
intresse för fotboll. Introducera grundläggande 
fotbollsteknik och enklare fotbollstermer. Genom att 
bedriva en lustfylld verksamhet skapas kamratskap och 
barnen lär sig ta hänsyn och respektera varandra. 
Träningsgrupperna bör bestå av minst ca 16 spelare och fyra 
ledare. Verksamhet med färre än 16 spelare kan komma att 
fyllas på i samråd med kansli. Ledarutbildning, se 
ledarutbildningsplanen. Alla ska genomgå en 
värdegrundsutbildning. 
Verksamheten följer Enskede IK:s spelarutbildningsplan
RIKTLINJER – MATCHNING. Matchning sker i S:t Erikscupen 5 
mot 5 individuellt spel jag och bollen. Spelbarhet. Passa. 
Uppställning mv 1-2-1 enligt spelarutbildningsplan. 
Spelgaranti gäller och innebär att kallade spelare deltar 
minst halva speltiden. StFF:s Startgaranti gäller och innebär 
att alla spelare regelbundet under året ska få spela från 
start. Alla spelar på alla positioner. I Enskede IK prioriterad 
Individens utveckling i det kollektiva spelet och spelarna får 
gärna dribbla. Individuella och gemensamma prestationer 
skall uppmuntras. 
RIKTLINJER – TRÄNING. Lära för att träna. April-oktober 
lagträning 2 ggr/vecka (utomhus) November-mars 
lagträning 1 ggr/vecka futsal (inomhus) I denna 
utvecklingsfas läggs fokus på glädje Bollek Teknikinriktad 
träning (bollbehandling, finter, vändningar, skott, öva med 
båda fötterna) Smålagsspel Alla tränar på alla positioner 
RIKTLINJER CUPER- Se separat riktlinjer för cuper i 
spelarutbildningsplanen. 
TRÄNARUTBILDNING C.
Nationella tävlingsbestämmelser, regler och 
rekommendationer.
Lokala tävlingsbestämmelser.
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9 ÅR 
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föräldraledd verksamhet, en förutsättning för att bedriva 
lagverksamhet är att det finns erforderligt antal 
föräldraledare i laget. Genom lek med boll utveckla barnens 
intresse för fotboll. Introducera grundläggande 
fotbollsteknik och enklare fotbollstermer. Genom att 
bedriva en lustfylld verksamhet skapas kamratskap och 
barnen lär sig ta hänsyn och respektera varandra. 
Träningsgrupperna bör bestå av minst ca 16 spelare och fyra 
ledare. Verksamhet med färre än 16 spelare kan komma att 
fyllas på i samråd med kansli. Ledarutbildning, se 
ledarutbildningsplanen. Alla ska genomgå en 
värdegrundsutbildning. 
Verksamheten följer Enskede IK:s spelarutbildningsplan
RIKTLINJER – MATCHNING. Matchning sker i S:t Erikscupen 5 
mot 5 individuellt spel jag och bollen. Spelbarhet. Passa. 
Uppställning mv 1-2-1 enligt spelarutbildningsplan. 
Spelgaranti gäller och innebär att kallade spelare deltar 
minst halva speltiden. StFF:s Startgaranti gäller och innebär 
att alla spelare regelbundet under året ska få spela från 
start. Alla spelar på alla positioner. I Enskede IK prioriterad 
Individens utveckling i det kollektiva spelet och spelarna får 
gärna dribbla. Individuella och gemensamma prestationer 
skall uppmuntras. 
RIKTLINJER – TRÄNING. Lära för att träna. April-oktober 
lagträning 2 ggr/vecka (utomhus) November-mars 
lagträning 1 ggr/vecka futsal (inomhus) I denna 
utvecklingsfas läggs fokus på glädje Bollek Teknikinriktad 
träning (bollbehandling, finter, vändningar, skott, öva med 
båda fötterna) Smålagsspel Alla tränar på alla positioner 
RIKTLINJER CUPER- Se separat riktlinjer för cuper i 
spelarutbildningsplanen. 
TRÄNARUTBILDNING C.
Nationella tävlingsbestämmelser, regler och 
rekommendationer.
Lokala tävlingsbestämmelser.



E n s k e d e  I d r o t t s k l u b b
10 ÅR 

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Föräldraledd verksamhet, en förutsättning för att bedriva 
lagverksamhet är att det finns erforderligt antal föräldraledare i laget. 
Genom lekfull träning med boll vidareutveckla barnens intresse för 
fotboll. Introducerandet av grundläggande fotbollsteknik och enklare 
fotbollstermer övergår till spelets grundidé i -försvar resp. -anfallsspel. 

Genom att bedriva en lustfylld verksamhet skapas kamratskap och 
barnen lär sig ta hänsyn och respektera varandra. Träningsgrupperna 
bör bestå av ca 20 spelare beroende på hur många lag man anmäler 
till S:t Erikscupen och fyra ledare. Verksamhet med färre än 20 spelare 
kan komma att fyllas på i samråd med kansli. Ledarutbildning, se 
ledarutbildningsplanen. Alla ska genomgå en värdegrundsutbildning. 
Verksamheten följer Enskede IK:s spelarutbildningsplan

RIKTLINJER – MATCHNING. Matchning sker i S:t Erikscupen 7 mot 7 
kollektivt spel med få spelare. Medspelare nära. Spelbarhet. Passa. 
Uppställning mv 2-3-1 enligt spelarutbildningen. Spelgaranti gäller och 
innebär att kallade spelare deltar minst halva speltiden. StFF:s 
Startgaranti gäller och innebär att alla spelare regelbundet under året 
ska få spela från start. Alla spelare ska få möjlighet att spela på alla 
positioner. I Enskede IK prioriterad Individens utveckling i det 
kollektiva spelet och spelarna får gärna dribbla. Individuella och 
gemensamma prestationer skall uppmuntras. 

RIKTLINJER – TRÄNING. Lära för att träna. April-oktober lagträning 2 
ggr/vecka (utomhus) November-mars lagträning 1 ggr/vecka futsal 
(inomhus) I denna utvecklingsfas läggs fokus på glädje Bollek 
Teknikinriktad träning (bollbehandling, finter, vändningar, skott, öva 
med båda fötterna) Smålagsspel Alla tränar på alla positioner. 

RIKTLINJER CUPER- Se separat riktlinjer för cuper i 
spelarutbildningsplanen. 

LÄRGRUPPER. Vid minst 4 tillfällen/år träffas tränare och ledare på 
lärgruppsmöten med utbildningsansvarig eller sportchef. 

TRÄNARUTBILDNING C.
Nationella tävlingsbestämmelser, regler och rekommendationer.
Lokala tävlingsbestämmelser.



E n s k e d e  I d r o t t s k l u b b
11 ÅR 

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Föräldraledd verksamhet, en förutsättning för att bedriva 
lagverksamhet är att det finns erforderligt antal föräldraledare i laget. 
Genom lekfull träning med boll vidareutveckla barnens intresse för 
fotboll. Introducerandet av grundläggande fotbollsteknik och enklare 
fotbollstermer övergår till spelets grundidé i -försvar resp. -anfallsspel. 

Genom att bedriva en lustfylld verksamhet skapas kamratskap och 
barnen lär sig ta hänsyn och respektera varandra. Träningsgrupperna 
bör bestå av ca 20 spelare beroende på hur många lag man anmäler 
till S:t Erikscupen och fyra ledare. Verksamhet med färre än 20 spelare 
kan komma att fyllas på i samråd med kansli. Ledarutbildning, se 
ledarutbildningsplanen. Alla ska genomgå en värdegrundsutbildning. 
Verksamheten följer Enskede IK:s spelarutbildningsplan

RIKTLINJER – MATCHNING. Matchning sker i S:t Erikscupen 7 mot 7 
kollektivt spel med få spelare. Medspelare nära. Spelbarhet. Passa. 
Uppställning mv 2-3-1 enligt spelarutbildningen. Spelgaranti gäller och 
innebär att kallade spelare deltar minst halva speltiden. StFF:s 
Startgaranti gäller och innebär att alla spelare regelbundet under året 
ska få spela från start. Alla spelare ska få möjlighet att spela på alla 
positioner. I Enskede IK prioriterad Individens utveckling i det 
kollektiva spelet och spelarna får gärna dribbla. Individuella och 
gemensamma prestationer skall uppmuntras. 

RIKTLINJER – TRÄNING. Lära för att träna. April-oktober lagträning 2 
ggr/vecka (utomhus) November-mars lagträning 1 ggr/vecka futsal 
(inomhus) I denna utvecklingsfas läggs fokus på glädje Bollek 
Teknikinriktad träning (bollbehandling, finter, vändningar, skott, öva 
med båda fötterna) Smålagsspel Alla tränar på alla positioner.

RIKTLINJER CUPER- Se separat riktlinjer för cuper i 
spelarutbildningsplanen. 

LÄRGRUPPER. Vid minst 4 tillfällen/år träffas tränare och ledare på 
lärgruppsmöten med utbildningsansvarig eller sportchef. 

TRÄNARUTBILDNING C.
Nationella tävlingsbestämmelser, regler och rekommendationer.
Lokala tävlingsbestämmelser.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Föräldraledd verksamhet, en förutsättning för att bedriva 
lagverksamhet är att det finns erforderligt antal föräldraledare i laget. 

Genom lek med boll utveckla barnens intresse för fotboll. Introducera 
grundläggande fotbollsteknik och enklare fotbollstermer. Genom att 
bedriva en lustfylld verksamhet skapas kamratskap och barnen lär sig 
ta hänsyn och respektera varandra. Träningsgrupperna bör bestå av ca 
20 spelare beroende på hur många lag man anmäler till S:t Erikscupen 
och fyra ledare. Verksamhet med färre än 20 spelare kan komma att 
fyllas på i samråd med kansli. Ledarutbildning, se 
ledarutbildningsplanen. Alla ska genomgå en värdegrundsutbildning. 
Verksamheten följer Enskede IK:s spelarutbildningsplan.

RIKTLINJER – MATCHNING. Matchning sker i S:t Erikscupen 7 mot 7 
kollektivt spel med få spelare. Medspelare nära. Spelbarhet. Passa. 
Uppställning mv 2-3-1 enligt spelarutbildningen. Spelgaranti gäller och 
innebär att kallade spelare deltar minst halva speltiden. StFF:s 
Startgaranti gäller och innebär att alla spelare regelbundet under året 
ska få spela från start. Alla spelare ska få möjlighet att spela på alla 
positioner. I Enskede IK prioriterad Individens utveckling i det 
kollektiva spelet och spelarna får gärna dribbla. Individuella och 
gemensamma prestationer skall uppmuntras. 

RIKTLINJER – TRÄNING. Lära för att träna övergår till att träna för att 
lära. April-oktober lagträning 2-3 ggr/vecka (utomhus) November-
mars lagträning 1-2 ggr/vecka futsal (inomhus) I denna utvecklingsfas 
läggs fokus på glädje Bollek Teknikinriktad träning (bollbehandling, 
finter, vändningar, skott, öva med båda fötterna) Smålagsspel Alla 
tränar på alla positioner.

RIKTLINJER CUPER- Se separat riktlinjer för cuper i 
spelarutbildningsplanen.

LÄRGRUPPER. Vid minst 4 tillfällen/år träffas tränare och ledare på 
lärgruppsmöten med utbildningsansvarig eller sportchef. 

TRÄNARUTBILDNING C.
Nationella tävlingsbestämmelser, regler och rekommendationer.
Lokala tävlingsbestämmelser.



E n s k e d e  I d r o t t s k l u b b
13 ÅR 

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föräldraledd verksamhet, en förutsättning för att bedriva 
lagverksamhet är att det finns erforderligt antal föräldraledare i laget. 
Genom lek med boll utveckla barnens intresse för fotboll. Introducera 
grundläggande fotbollsteknik och enklare fotbollstermer. Genom att 
bedriva en lustfylld verksamhet skapas kamratskap och barnen lär sig 
ta hänsyn och respektera varandra. Träningsgrupperna bör bestå av ca 
22 spelare beroende på hur många lag man anmäler till S:t Erikscupen 
och fyra ledare. Verksamhet med färre än 22 spelare kan komma att 
fyllas på i samråd med kansli. Ledarutbildning, se 
ledarutbildningsplanen. Alla ska genomgå en värdegrundsutbildning. 
Verksamheten följer Enskede IK:s spelarutbildningsplan.

RIKTLINJER – MATCHNING. Matchning sker i S:t Erikscupen 9 mot 9 
kollektivt spel med flera spelare. Medspelare långt ifrån. Längre 
passningar. Spelbarhet. Spel på yta. Passa. Uppställning mv 4-1:2-1 
enligt spelarutbildningen. Spelgaranti gäller och innebär att kallade 
spelare deltar minst halva speltiden. StFF:s Startgaranti gäller och 
innebär att alla spelare regelbundet under året ska få spela från start. 
Alla spelar på alla positioner. I Enskede IK prioriterad Individens 
utveckling i det kollektiva spelet och spelarna får gärna dribbla. 
Individuella och gemensamma prestationer skall uppmuntras. 

LAG GUL. Vid 13 års ålder ska man anmäla ett 
åldersgruppsgemensamt lag i svår serie för att stimulera de spelare 
som för tillfället har kommit längst i sin utveckling.
LÄRGRUPPER. Vid minst 4 tillfällen/år träffas tränare och ledare på 
lärgruppsmöten med utbildningsansvarig eller sportchef. 
ÅRSPLANERING. Verksamhetsåret med alla aktiviteter enl. 
årsplaneringsmall 
UTVECKLINGSSAMTAL. Med samtliga spelare vid två tillfällen/år enl. 
mall.
RIKTLINJER – TRÄNING. Lära för att träna övergår till att träna för att 
lära. April-oktober lagträning 3 ggr/vecka (utomhus) November-mars 
lagträning 2 ggr/vecka futsal (inomhus) I denna utvecklingsfas läggs 
fokus på glädje Bollek Teknikinriktad träning (bollbehandling, finter, 
vändningar, skott, öva med båda fötterna) Fotbollsfys.

RIKTLINJER CUPER- Se separat riktlinjer för cuper i 
spelarutbildningsplanen. 
TRÄNARUTBILDNING B Ungdom.
Nationella tävlingsbestämmelser, regler och rekommendationer.
Lokala tävlingsbestämmelser.



E n s k e d e  I d r o t t s k l u b b
14 ÅR 

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föräldraledd verksamhet, en förutsättning för att bedriva 
lagverksamhet är att det finns erforderligt antal föräldraledare i laget. 
Genom lek med boll utveckla barnens intresse för fotboll. Introducera 
grundläggande fotbollsteknik och enklare fotbollstermer. Genom att 
bedriva en lustfylld verksamhet skapas kamratskap och barnen lär sig 
ta hänsyn och respektera varandra. Träningsgrupperna bör bestå av ca 
22 spelare beroende på hur många lag man anmäler till S:t Erikscupen 
och fyra ledare Verksamhet med färre än 22 spelare kan komma att 
fyllas på i samråd med kansli. Ledarutbildning, se 
ledarutbildningsplanen. Alla ska genomgå en värdegrundsutbildning. 
Verksamheten följer Enskede IK:s spelarutbildningsplan.

RIKTLINJER – MATCHNING. Matchning sker i S:t Erikscupen 9 mot 9 
kollektivt spel med flera spelare. Medspelare långt ifrån. Längre 
passningar. Spelbarhet. Spel på yta. Passa. Uppställning mv 4-1:2-1 
enligt spelarutbildningen. Spelgaranti gäller och innebär att kallade 
spelare deltar minst halva speltiden. StFF:s Startgaranti gäller och 
innebär att alla spelare regelbundet under året ska få spela från start. 
Alla spelar på alla positioner. I Enskede IK prioriterad Individens 
utveckling i det kollektiva spelet och spelarna får gärna dribbla. 
Individuella och gemensamma prestationer skall uppmuntras. 

LAG GUL. Vid 14 års ålder ska man anmäla ett 
åldersgruppsgemensamt lag i svår serie för att stimulera de spelare 
som för tillfället har kommit längst i sin utveckling.
LÄRGRUPPER. Vid minst 4 tillfällen/år går tränare och ledare på 
lärgruppsmöten med utbildningsansvarig eller sportchef. 
ÅRSPLANERING. Verksamhetsåret.
UTVECKLINGSSAMTAL. Med samtliga spelare vid två tillfällen/år enl. 
mall.
RIKTLINJER – TRÄNING. Lära för att träna övergår till att träna för att 
lära. April-oktober lagträning 3-4 ggr/vecka (utomhus) November-
mars lagträning 2 ggr/vecka futsal (inomhus) I denna utvecklingsfas 
läggs fokus på glädje Bollek Teknikinriktad träning (bollbehandling, 
finter, vändningar, skott, öva med båda fötterna) Fotbollsfys.  
RIKTLINJER CUPER- Se separat riktlinjer för cuper i 
spelarutbildningsplanen. 
TRÄNARUTBILDNING B Ungdom.
Nationella tävlingsbestämmelser, regler och rekommendationer.
Lokala tävlingsbestämmelser.



E n s k e d e  I d r o t t s k l u b b
15 ÅR pojk (flick ingår från 15 år i juniorverksamheten)

VERKSAMHETSBESKRIVNING
I huvudsak föräldraledd verksamhet, en förutsättning för att bedriva 
lagverksamhet är att det finns erforderligt antal föräldraledare i laget. 
Genom lek med boll utveckla barnens intresse för fotboll. Introducera 
grundläggande fotbollsteknik och enklare fotbollstermer. Genom att 
bedriva en lustfylld verksamhet skapas kamratskap och barnen lär sig 
ta hänsyn och respektera varandra. Träningsgrupperna bör bestå av ca 
22 spelare beroende på hur många lag man anmäler till S:t Erikscupen 
och fyra ledare Verksamhet med färre än 22 spelare kan komma att 
fyllas på i samråd med kansli. Ledarutbildning, se 
ledarutbildningsplanen. Alla ska genomgå en värdegrundsutbildning. 
Verksamheten följer Enskede IK:s spelarutbildningsplan.

RIKTLINJER – MATCHNING. Matchning sker i S:t Erikscupen, 
juniorserie, kvalserier och nationella serier. 11 mot 11. Spela för att 
prestera. Uppställning mv 4-1:2-1 enligt spelarutbildningen. 
Spelgaranti gäller och innebär att kallade spelare deltar minst halva 
speltiden. StFF:s Startgaranti gäller och innebär att alla spelare 
regelbundet under året ska få spela från start. Alla spelar på alla 
positioner. I Enskede IK prioriteras individens utveckling i det kollektiva 
spelet och spelarna får gärna dribbla. Individuella och gemensamma 
prestationer skall uppmuntras. 

LAG GUL. Vid 15 års ålder ska man anmäla ett 
åldersgruppsgemensamt lag i svår serie för att stimulera de spelare 
som för tillfället har kommit längs i sin utveckling. Detta lag 
matchcoachas i första hand av chefstränare 13-15 åringar.
LÄRGRUPPER. Vid minst 4 tillfällen/år går tränare och ledare på 
lärgruppsmöten med utbildningsansvarig chefstränare. 
ÅRSPLANERING. Verksamhetsåret.
UTVECKLINGSSAMTAL. Med samtliga spelare vid två tillfällen/år enl. 
mall.
RIKTLINJER – TRÄNING. Lära för att träna övergår till att träna för att 
lära. April-oktober lagträning 3-4 ggr/vecka (utomhus) November-
mars lagträning 2 ggr/vecka futsal (inomhus) I denna utvecklingsfas 
läggs fokus på glädje Bollek Teknikinriktad träning (bollbehandling, 
finter, vändningar, skott, öva med båda fötterna) Fotbollsfys.  
RIKTLINJER CUPER- Se separata riktlinjer för cuper i 
spelarutbildningsplanen. 
TRÄNARUTBILDNING B Ungdom.
Nationella tävlingsbestämmelser, regler och rekommendationer.
Lokala tävlingsbestämmelser.



E n s k e d e  I d r o t t s k l u b b
15/16–19 ÅR 

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Från 15 (flick)-16- (pojk) års ålder tillhör man juniorsektionen och i 
åldersspannet finns två spår. 
-Elitförberedande utbildning för våra första lag och 
-Fotbollsutbildning för bredd. Träningsgrupperna bör bestå av minst 
ca: 24 spelare och fyra ledare. Tränare tillsätts av Sportchefen och 
juniorsektionen. Ledarutbildning, se ledarutbildningsplanen. Alla ska 
genomgå en värdegrundsutbildning. 
Verksamheten följer Enskede IK:s spelarutbildningsplan.

RIKTLINJER – MATCHNING. Matchning sker i S:t Erikscupen, 
juniorserie, kvalserier och nationella serier. 11 mot 11. Spela för att 
prestera. Uppställning mv 4-1:2-1 enligt spelarutbildningen. 
Spelgaranti gäller endast breddlagen och innebär att kallade spelare 
deltar minst halva speltiden. StFF:s Startgaranti gäller och innebär att 
alla spelare regelbundet under året ska få spela från start. För 
förstalagen gäller i första hand prestationskrav utifrån att lära och i 
andra hand att vinna matcher. Det kan betyda att man i vissa matcher 
får spela mindre eller inte alls för att sedan i andra matcher spela mer. 
Man spelar på de positioner där man är bäst lämpad för sin egen 
specialisering  och för lagets bästa. I Enskede IK prioriterad Individens 
utveckling i det kollektiva spelet. 

LÄRGRUPPER. Vid 4 tillfällen/år går tränare och ledare på 
lärgruppsmöte med chefstränare. 

ÅRSPLANERING. Verksamhetsåret.
UTVECKLINGSSAMTAL. Med samtliga spelare vid två tillfällen/år enl. 
mall.

RIKTLINJER – TRÄNING. Elitförberedande April-oktober lagträning 4-5 
ggr/vecka (utomhus) November-mars lagträning 4-5 ggr/vecka futsal 
(inomhus) Fotbollsfys.
Breddlagen April-oktober lagträning 3 ggr/vecka (utomhus) 
November-mars lagträning 2-3 ggr/vecka futsal (inomhus) Fotbollsfys.

RIKTLINJER CUPER- Se separat riktlinjer för cuper i 
spelarutbildningsplanen. 
TRÄNARUTBILDNING B Ungdom.
Nationella tävlingsbestämmelser, regler och rekommendationer.
Lokala tävlingsbestämmelser.



E n s k e d e  I d r o t t s k l u b b
Senior – det sista steget

Varje år flyttas ca 5 spelare från 15/16-19 års lagen upp till A-lagets 
spelartrupp, där de erbjuds ett B-kontrakt över 1 år. Målet är att de då 
ska ta det sista utvecklingssteget. Efter 1 år erbjuds några ett 
fullvärdigt A-kontrakt och de övriga erbjuds plats i farmarlaget 
Enskede FF eller i våra andra samarbetsföreningar.  
Spelare med A-kontrakt rekryteras då på ett naturligt sätt från vår 
egen verksamhet. Spelare med A-kontrakt ska hålla den nivå och 
säkerställa att laget spelar i den serie som föreningen satt som mål. Vi 
har som mål att ca 50% av spelare med A-kontrakt ska komma från vår 
egen ungdomsverksamhet och i truppen totalt ca 75% (inklusive B-
kontrakt). 

De spelare som gjort ett bra grundläggande arbete, från den ”aktiva 
starten” till nu, har sannolikt bättre förutsättningar att komma hit och 
få en fortsatt utveckling. Högintensiv träning och matchning ska leda 
till topprestationer och för det krävs att förutsättningarna är optimala. 
Här kommer kvalitativa träningsmetoder, träningsanläggningar, 
medicinsk- och idrottsvetenskaplig expertis in (läkare, sjukgymnaster, 
idrottspsykologer, fystränare med mera). Är förutsättningarna 
optimala ökar också sannolikheten för att spelarna presterar på topp. 

Det slutgiltiga målet för Enskede IK är att stödja och hjälpa spelare 
som har intresset och viljan att nå långt i fotboll. I den här fasen 
handlar det om att vinna matcher, serier och turneringar, och för några 
få att representera A-laget i Enskede IK och kanske gå vidare och spela 
på högsta nationella nivå. Av erfarenhet så vet vi att det är en lång 
process som kommer att påverkas av oerhört många faktorer och det 
är få som faktiskt klarar sig hela vägen. Det betyder dock inte att det 
ska vara en tråkig resa. 

I Enskede IK skapar vi de bästa möjligheterna som våra resurser tillåter 
och vi tror att modellen vi arbetar efter ger största sannolikhet till att 
lyckas efter den kunskap som finns idag. Vi är stolta varje gång en 
spelare lämnar Enskede IK för att spela fotboll på en högre nivå, eller 
om de går ut från Enskede IP med ett leende på läpparna och beredda 
att möta livet på eller utanför planen.

Men – det tar inte slut med en eventuell utebliven eller avslutad 
elitkarriär…



E n s k e d e  I d r o t t s k l u b b
Hälsa och aktivt liv

Även om landslagsspel eller elitspel på hög nivå är vad som 
uppmärksammas mest är det hälsoperspektivet – att få barn 
och ungdomar intresserade av fysisk aktivitet – som är 
fotbollens viktigaste uppgift. Ur ett hälsoperspektiv har 
fysisk aktivitet många fördelar.

När det gäller tillväxt och mognad är fysisk aktivitet positiv 
för exempelvis kroppsvikt och kroppssammansättning och 
därför viktig för att motverka övervikt och hjärt- och 
kärlsjukdomar i vuxen ålder, men även för att positivt 
påverka bentäthet, benmineralstatus och skelettstorlek 
under uppväxtåren. Barn som är fysiskt aktiva utvecklar ofta 
ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och håller sig aktiva 
även i vuxen ålder.

Förr eller senare slutar alla med sina aktiva karriärer. 
Oavsett när man avslutar sin fotbollskarriär är det viktigt för 
idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet att skapa 
möjligheter för ett fortsatt aktivt liv och en fortsatt glädje 
med idrotten. Fotboll är en aktivitet som de flesta kan vara 
med på och som kan utövas långt upp i åldrarna. I Enskede 
IK finns till exempel möjligheten för äldre att spela gåfotboll.

Utifrån ett hälsoperspektiv är det alltså viktigt att alla får 
vara med och utveckla allsidighet och ett intresse för att 
röra på sig, även på lång sikt. Om fotbollen är lustfylld och 
om den anpassas till spelarnas fysiska, psykiska och sociala 
mognad har den positiva effekter på såväl den fysiska som 
den mentala hälsan.

(texten ovan - med EIK:s egna tillägg - är från SvFF:s 
spelarutbildningsplan, inledning)



E n s k e d e  I d r o t t s k l u b b

Enskede IK:s riktlinjer och rekommendationer för cupspel 
och läger.

Inledning

Att delta i cuper eller åka iväg på läger med matcher ska ses 
som en lagaktivitet där grundtanken alltid ska vara att alla 
får vara med. Vi rekommenderar att inte kräva 
spelare/föräldrar på extra utgifter för liknande, utan att man 
i första hand gemensamt i laget samlar in pengar till den 
typen av aktiviteter. I Enskede IK följer vi Svenska 
fotbollförbundets spelarutbildningsplan och 
Sportkommittén har tagit fram riktlinjer för våra lag. 

Cuper

5 mot 5 spelas lokalt med max 2 st.. cuper/år och 2-4 
matcher/dag.
7 mot 7 spelas lokalt/distrikt med max 4 st.. cuper/år och 2-
4 matcher/dag.
9 mot 9 och 11 mot 11 spelas distrikt/nationellt max 4 st.. 
cuper/år med max 3 matcher/dag.

6-12 år 5-7-spels övernattningscuper åker man med ALLA 
som vill – gemensamt. Deltar man med mer än ett lag ska 
lagen göras styrkemässigt jämna och ingen form av toppning 
ska ske. Med toppning menas att ge barn förtur eller mer 
speltid i matcher och cupspel baserat på kompetens. 

(forts)



E n s k e d e  I d r o t t s k l u b b

13-14/15 år 9-11-spels (t.o.m. 14 år flickor, t.o.m. 15 år 
pojkar) gäller samma sak som för yngre med ett undantag; 
om man inte är tillräckligt många för att delta med 2 
styrkemässigt jämna lag och att man av det skälet måste 
välja bort ett antal spelare som inte får plats om man bara 
deltar med ett lag ska man först fråga andra 
träningsgrupper om att låna spelare, om inte det går skall 
uttagningen baseras på träningsflit och utifrån grundtanken 
att alla ska vara med. Men frågan skall först ställas till alla. 

I cuper med gruppspel och slutspel får lagen inte 
"komponeras om" mellan gruppspel och slutspel. Detta är i 
det flesta cuper en generell regel.

11 mot 11, F/P 15-16 år till F/P19
distrikt/nationellt/internationellt. Max 3 st../år max 3 
matcher/dag. Deltagandet sker med ett eller fler lag och där 
man kan bilda första lag och andralag. 

Avsteg från ovan kräver ett godkännande av sportchefen 
och sportkommitté. Generellt kan avsteg ske i 
inomhuscuper då matcherna är kortare och det blir fler 
byten/match. Då kan man spela fler matcher/dag än vad vi 
normalt rekommenderar.

Förklaring: Med max 2-4 st. cuper/år menas 
snittet/spelare. 

Förklaring: Med cup menas att spela mer än en match/dag i 
minst två dagar. Exempel: En kväll i Farsta med tre 
inomhusmatcher på 15 min räknas inte som cup. Men åker 
man tillbaka dagen efter för att fortsätta spela är det i vår 
mening en cup och hanteras enligt våra riktlinjer. Cuper som 
spelas med matcher utspridda över längre tid som t.ex. 
Ersan cup Viktoria cup Stockholms cup räknas inte som cup i 
den här bemärkelsen.  



E n s k e d e  I d r o t t s k l u b b

Enskede IK, players 

escort Sverige-Iran 

Friends Arena 2015


